
A hagyományokhoz híven 
Tiszaalpáron, az óvoda udvarán rendez-
ték meg a Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozót, ami már a tizenegyedik volt 
a sorban. A találkozó egyúttal az óvo-
dások Mihály-napi vására is.

Bársony Mihályról, a népművészet 
mesteréről, tekerősről, klarinétosról, 
citerásról és hangszerkészítőről az utób-
bi időben minden évben megemlékez-
nek a településen. Korábban a Kádár 
Lajos Közösségi Ház adott helyet a 

programoknak, de azt már kinőtte a 
rendezvény, ezért az új óvoda udvará-
ra helyezték át. Itt sokkal tágasabb a 
hely, sok mindent meg lehet valósítani. 
Szépen megférnek egymás mellett az 
óvodásoknak szánt programok és a 
színpadon folyó műsorok. A tekerős 
találkozó már hozzátartozik Tiszaalpár 
nagy rendezvényeihez, és minden 
évben van valamilyen különlegesség, 
amivel még vonzóbbá lehet tenni. A 
mostani találkozó egyik különlegessé-

ge az volt, hogy nemcsak idősebbek, 
hanem egészen fiatalok, sőt gyerekek 
is játszottak tekerőlanton. Szinte alig 
fértek el a színpadon, mikor egyszerre 
muzsikáltak. Szerényi Béla ezüstko-
szorús hangszerkészítő mester, nép-
zenekutató a kezdetektől fogva jelen 
van a tiszaalpári találkozókon. Neki és 
zenész társainak is köszönhető az, hogy 
a fiatalok körében egyre népszerűbb a 
tekerő.

Folytatás a 3. oldalon.
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Vezetőt neveztek ki a könyvtár élére
Egészen 2012. december 1-ig az 

általános iskolához tartozott a helyi 
könyvtár. Ezt követően az oktatá-
si intézmény átkerült a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz. A 
képviselő-testület pedig úgy döntött, 
hogy ettől az időponttól a könyvtár 
az önkormányzat szakfeladataként 
működjön tovább, egészen augusz-
tus 1-ig, ami után önálló intézmény 
lett. Éppen ezért pályázatot írtak ki a 
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi 
és Iskolai Könyvtár vezetői állásra. 
Korábban az intézménynek nem volt 
vezetője. Pályázatot egyedül Sztakó 
Ildikó, a könyvtár dolgozója adott be. 
A képviselő-testület rendkívüli ülésen 
egyhangú szavazással 2018. augusztus 
31-ig bízta meg az intézmény régi dol-
gozóját a vezetői feladatok ellátásával.

Esküt tett a bizottsági tag

Először két napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalt a képviselő-testület a 
szeptember 24-i ülésén. Az egyik napi-
rendi pont a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság külsős tagjának a megválasz-
tása volt. Amint arról korábban írtunk 
dr. Taricska Tibort is beválasztották a 
bizottságba. Alpolgármester azonban 
nem lehet bizottsági tag, ezért új tagot 
kellett helyette választani. A képviselők 
úgy döntöttek, hogy a ciklus hátralévő 
időszakában Kiss Lajos lesz a bizottság 
külsős tagja. A nyilvános ülésen le is 
tette az esküt.

Nem támogatták a kérést
Az Apraja Falva Közhasznú 

Egyesület levelet küldött az önkor-
mányzatnak. Ebben leírták, hogy sze-
rintük ebben az évben problémát okoz 
a településen az óvodai férőhelyek hiá-
nya. A szülők értesülései szerint az 
óvodai csoportok beteltek, így meg 
sem próbálták a beíratást. Négy gyer-
mek felvételét elutasította az óvoda. Az 
egyesületnek tizenkét gyermek ellá-
tására van engedélye, e fölött nincs, 
a férőhelyeket be is töltötték. A négy 
gyermek szülei továbbra is a támogatott 
összeget kívánják fizetni. Azért, hogy a 
hiányzó összeg ne menjen az ellátás 
rovására, az egyesület azt kérte az 
önkormányzattól, hogy a fennmaradó 
részt pótolja. A képviselő-testület nem 
támogatta a plusz kérést, továbbra is az 
engedélyezett létszámot támogatja.

Még két vállalkozótól
kérnek ajánlatot

Korábban úgy döntött a képviselő-
testület, hogy az általános iskola pala-
tető felújítását annak ellenére elvégzi, 
hogy már nem önkormányzati működ-
tetésben van az intézmény. A Mátyás 
király utcai I. számú háziorvosi rendelő 
tetőszerkezete sincs jó állapotban, azt 
is fel kellene újítani. Kis Endre egyé-
ni vállalkozótól érkezett egy árajánlat 
a tetőszerkezet felújítására. A testület 
úgy döntött, hogy még két vállalko-
zótól kérnek árajánlatot, és majd csak 
utána fognak dönteni arról, ki végezze 
el a felújítást.
Rendelet az önkormányzati vagyonról

Ugyanazok a szabályok vonatkoz-
nak az önkormányzati vagyonra, mint 
a nemzeti vagyonra. Éppen ezért az 
önkormányzatnak új vagyonrendeletet 
kellett készítenie. Ez többek között 
tartalmazza az önkormányzat vagyo-
nát, a vagyon feletti tulajdonosi jog 
gyakorlását, az ingyenes vagyonátruhá-
zást, a haszonélvezeti jogot, az önkor-
mányzat gazdasági tevékenységét, a 
pénzeszközök feletti joggyakorlást, a 
vagyonkimutatást, az eljárási szabályo-
kat. Ezekkel kapcsolatban a döntési jog 
a képviselő-testületet illeti meg.

Mobiltelefont kaptak
A polgármesteri hivatal tíz darab 

mobiltelefont vásárolt az egyik szol-
gáltatótól. A vásárlásra azért volt szük-
ség, mert a Szociális és Gyermekjóléti 
Társulás megalakulásával a két család-
segítőnek nem volt hivatalos elérhető-
sége, de a köztisztviselők számára is 
közvetlen elérhetőséget kell biztosítani. 
Az új készülékek használatával évente 
száztízezer forintot tudnak megtaka-
rítani. A csomaghoz csatlakozhatnak 
képviselők, de önkormányzati dolgo-
zók is. Az ilyen telefonnal rendelke-
zők egymással ingyen beszélhetnek. 
Aki olyannal folytat beszélgetést, aki 
nem tartozik a csomaghoz, annak saját 
magának kell fizetnie a beszélgetés 
árát.

Köztisztviselők díjazása
Döntés született arról, hogy a köz-

tisztviselők milyen plusz juttatásban 
részesüljenek. A képviselők több lehe-
tőség közül választhattak. Felvetődött 
az, hogy a felsőfokú végzettségűek 
tizenöt, a középfokú végzettségű-
ek tíz százalék illetménykiegészítés-
ben részesüljenek. A testület végül azt 
fogadta el, hogy a felső és középfokú 
végzettségűek egyaránt tíz-tíz százalék 
kiegészítést kapjanak. A közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló törvény-
ben a meghatározott maximális kiegé-
szítés húsz százalék lehet. A testület 
határozott időre 2013. október 1-től, 
2013. november 30-ig határozta meg a 
plusz juttatást.

Felújításra szorul a konyha
Már korábban is foglalkozott 

azzal a képviselő-testület, hogy a 
konyhát fel kellene újítani, és új esz-
közöket, edényeket is kellene vásá-
rolni. A legutóbbi testületi ülésen a 
2013. évi költségvetés módosításá-
nak tárgyalásánál ismét szóba került. 
A beszélgetés során kiderült, hogy a 
konyha edényei, berendezési tárgyai 
cserére szorulnak, az épület külső 
és belső felújítása sem halogatható 
sokáig. Az eszközökre és a munkála-
tok elvégzésére árajánlatokat kért be 
a testület. A beérkező pályázatokból 
a legkedvezőbbeket fogadták el. A 
megszületett döntés értelmében 5,1 
millió forintot biztosít erre az önkor-
mányzat.
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A testületi ülésről jelentjük



(Folytatás az első oldalról)
Amint az elmondta, a világ bármely 
területén, ismerik Bársony Mihály 
nevét, ha szóba kerül a tekerő. Ez 
viszont hatalmas felelősség, mert a 
hagyományt nem csak ápolni kell, 
de tovább is kell vinni. Az elmúlt 
időszakban világhírű zenészek lép-
tek már fel a tekerős találkozókon. 
Ezúttal Sebestyén Márta Kossuth-
díjas énekes műsorát hallhatták a 
jelenlévők. A hagyományokhoz hí-
ven a helybéli csoportok is bemutat-
koztak. Régen a településen tekerő 
hangjára fosztották a kukoricát. Ezt 
a hagyományt, azóta is megtartják. 
Minden találkozó egyik legszíne-
sebb programja, amikor a zenészek 
előveszik hangszereiket, körül ülik 
a kukorica kupacot a fosztók, és 
énekszó mellett a csövet megszaba-
dítják a csuhétól. Már a gyerekek is 
nagy odaadással végzik ezt a régi, 

ma már elfelejtett munkát. Az est 
fénypontja a padkaporos táncház, 
amit természetesen tekerős muzsi-
kára jártak. Vasárnap az újfalui és 
az alpári katolikus templomban is 
tekerős szentmisét tartottak. Az is 

a hagyományokhoz tartozik, hogy 
ilyenkor megkoszorúzzák Bársony 
Mihály sírját, aki 1989-ben hunyt el. 
A képviselő-testület 1996-ban posz-
tumusz díszpolgári elismerést ado-
mányozott a település szülöttének. 
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Kukoricafosztás tekerő muzsikára

Október 4-én az Árpád téren emlékez-
tek meg az 1849-ben Aradon kivégzett 
tábornokokról. Az önkormányzat az 
Árpád Népe Egyesülettel közösen szer-
vezte a programot. Az egyesületnek 
már régi vágya volt az, hogy az aradi 
vértanúk emlékére szobrot állítsanak. 
Felkérték Palatinus Pál helyi fafaragót, 

hogy készítse el az emlékoszlopokat. 
Mind a tizenhárom tábornok arcmását 
megfaragta Palatinus Pál. Egy emlék-
oszlop is jelzi, hogy Tiszaalpár méltón 
emlékezik meg a szabadságharc hős ka-
tonai vezéreiről. Egy háromfős bizottság 
döntött arról, hogy az Árpád téren hol 
helyezzék el az emlékezés oszlopát. A 

szobor komplexummal járó költségeket 
az Árpád Népe Egyesület finanszírozta. 
A műsort a 7. és a 8. osztályos diákok 
közösen adták. Felkészítő tanáraik: 
Szőke Éva, Bolláné Csernák Csilla és 
Suba Jánosné. Ezt követően a jelenlé-
vők megkoszorúzták az emlékoszlopot 
és mécsest helyeztek el a lábánál.

Szobrot avattak a vértanúk emlékére
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Vesszőből készített konyhai eszközök
Régi hagyománya van Tiszaalpáron 

a kosárfonásnak. Több tíz évvel ez-
előtt sokan éltek még belőle a tele-
pülésen. Egy ideje azonban már csak 
kevesen foglalkoznak vele. Azért, 
hogy a hagyomány ne felejtődjön el, 
nem csak Tiszaalpáron, de Magyaror-
szágon sem, Országos Kosárfonó Ta-
lálkozót szerveztek a piaccsarnokban 
szeptember 14-én.

Kanalas János népi iparművész 
és a Czinege Manufaktúra szerve-
zésében már harmadik alkalommal 
találkoztak a kosárfonók a nagyköz-
ségben. A találkozó mellett a helyi 
gazdák is bemutathatták termékeiket. 
A találkozó egyúttal verseny is volt, 
melynek témája a konyhai eszközök 
voltak. Öttagú szakértő zsűri: Székely 
Éva elnök, F. Tóth Mária, Kalmár Ró-
bert, Pados Zoltán és Szatmári Ferenc 
tagok értékelték a kosárkötők munká-
ját.

- Az első és második évhez ké-
pest óriási fejlődés történt a kosárfo-
nás kultúrájában – mondta Székely 
Éva. A kosárfonók megérezték azt, 
hogy olyan dolgokat kell készíteni, 
ami harmonikus együttessé tud válni. 
A kosárfonó kultúra úgy él tovább, 
ha odakerül az emberekhez. Üzleti 
szempontból is kell nézni, mert ebből 

is élnek emberek. A feladatot nagyon 
jól oldották meg.

A kosárfonás több száz éves ha-
gyományra tekint vissza. Régen a 
családban a férfiaknak, de nemcsak 
nekik, hanem az asszonyoknak és még 
a gyerekeknek is kötelező volt, mert 
különben nem tudták volna az életü-
ket fenntartani. Itt olyan eszközökről 
és tárgyakról beszélünk, amelyek a 
földművelést segítették, de házat is ké-
szítettek vesszőkből. Ami most a ko-
sárfonás kultúrájában tapasztalható, az 
Németalföld felől jött felénk. Nálunk 

az 1800-as években 
elfogadott divatja volt 
úgy a paraszti, mint 
a polgári kultúrában. 
Nem csak a kosarat 
kell megőrizni, de az 
alapanyagát, a vesszőt 
is. Régebben több 
száz hektáron ter-
mesztették a minőségi 
vesszőt, most pedig 
Kínából hozzák be. 
Egyetlen dolog, ami 
talán biztató, hogy a 
Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium egy prog-
ramot íratott velünk 
több kézműves te-
vékenységre. Ebben 
benne van a vessző 
is, de annak a kifutá-

si ideje minimum három-négy év. Aki 
viszont ezzel foglalkozik, az legalább 
húsz évig használhatja a vesszőt, és 
meg tud belőle élni. Magyarorszá-
gon jelenleg ötszáz és ezer között van 
azoknak a száma, akik kosárfonással 
foglakoznak. Minőségi munkát azon-
ban ennél jóval kevesebben végeznek, 
akit pedig másolnak, azok harminc-
negyvenen lehetnek.

Tanfolyamokat tartunk, ahol sze-
rencsére fiatalok is jelentkeznek, és 
jól érzik magukat az előadásokon, 
gyakorlati képzéseken. Mire megta-
nulnak kosarat fonni, addigra baráto-
kat is szereznek. Szerencsére nagyon 
jó ízlésük van és nagyon kreatívak. 
A fonáskultúra átalakulóban van. Az 
idősebb mesterek ragaszkodnak a régi 
dolgokhoz, de arra már nem nagyon 
lehet találni vevőket. Szerencsére a 
fonott dolgok egyre népszerűbbek és 
a belső építészetben is szerepet kap-
nak – mondta Székely Éva.

A zsűri tagjai tíz ponttal jutalmaz-
hattak egy-egy kiállítót. Ennek alap-
ján a legtöbb pontot, 48-at a kiskun-
félegyházi Bene Ágostonné kapta, 
így ő végzett az első helyen. Máso-
dik lett holtversenyben 45 ponttal a 
tiszaalpári Kapás Aida és a devecseri 
Szatmári Ferencné. A harmadik he-
lyen 44 ponttal Pados Zoltán végzett. 
Különdíjban részesült a tiszaalpári 
Gergely Ramóna.
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Állami támogatásból szociális 
földprogram valósul meg a nagyköz-
ségben. A helyi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat ugyanis közel kétmil-
lió forint vissza nem térítendő állami 
támogatást nyert. 

A Szociális Földprogram kere-
tében az elkövetkezendő egy évben 
háztáji jellegű konyhakert művelési és 
állattartási szociális programot való-
sítanak meg Tiszaalpáron. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
támogatásából harminc roma család 
kap lehetőséget arra, hogy alapvető 
mezőgazdasági ismereteket szerez-
hessen a saját háztáji konyhakertjé-
nek megművelésén és a családi állat-
tartás ellátásán keresztül. A program 
keretében a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat által kiválasztott 
családok a sikeres gazdálkodáshoz 
szükséges mezőgazdasági alapisme-
reteket négy napos 20 órás helyben 

szervezett képzésen ismerhetik meg. 
A családok a háztáji konyhakertek 
megművelésének céljából vetőma-
gokat, valamint 30 darab kettőshasz-
nosítású napos csirkét vehetnek át 
a felneveléséhez szükséges takar-
mánnyal együtt a program finanszí-
rozásában. A szociális földprogram 
keretében kiosztott egységcsomagok 
értéke harmincezer forint családon-
ként. A projektet a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium száz százalékos támo-
gatásával valósítják meg 12 hónap 
alatt.

- A „Tiszaalpári háztáji konyha-
kert művelési és családi állattartási 
szociális program” címet viselő pro-
jekt célja, hogy a programba bevonni 
kívánt helyi roma családok a saját 
háztartásuk, gazdaságuk, kertkultú-
rájuk művelésében történő munkata-
pasztalatokat megszerezhessék, mind 
a háztáji konyhakertek megművelé-

sének elősegítésével, mind a családi 
állattartás beindításával – mondta 
Ajtai Elemérné a helyi CNÖ elnöke. 

- A program célkitűzése a hátrá-
nyos helyzetű emberek, elsősorban 
romák megélhetésének, életminősé-
gének javítása. A családok aktivizá-
lásával a foglalkoztathatósági szint-
jük javítása, a résztvevők ősterme-
lővé válásának elősegítése, valamint 
helyi szociális szövetkezet létreho-
zása, tagságának gyarapítása a cél. 
A programba hamarosan lehet majd 
jelentkezni nálunk. Túljelentkezés 
esetén az érvényes jelentkezők közül 
a végső kiválasztás sorsolás útján 
történik. Szeretnénk azt, hogy a részt-
vevő családok tagjai közül a lehető 
legtöbben regisztrált mezőgazdasági 
őstermelővé váljanak, továbbá tag-
jai legyenek a hamarosan megala-
kuló helyi szociális szövetkezetnek 
– hangsúlyozta Ajtai Elemérné.

Vetőmagokat és csirkéket kapnak a romák

Egyházi sorok
Ünnepeink:
Október 1.  Lisieux-i Szent Teréz 
szűz, egyháztanító
Október 2.  Szent Őrzőangyalok
Október 4.  Assisi Szent Ferenc
Október 7.  Rózsafűzér Királynője
Október 8.  Szűz Mária, Magyarok 
Nagyasszonya
Október 15. Avilai Szent Teréz szűz, 
egyháztanító
Október 17. Antiochiai Szent Ignác 
püspök, vértanú
Október18. Szent Lukács evangélista
Október 23. Kapisztrán Szent János 
áldozópap
Október 25. Szent Mór püspök
Október 28. Szent Simon és Szent 
Júdás Tádé apostolok
Októberben hétköznapokon az 
esti szentmisék előtt 17:30-tól a 
Rózsafűzért imádkozzuk.
Október 20-án vasárnap tartjuk a 
jubiláns házasok (25, 40, 50, 60, 
65 éves) megáldását. Alpáron a 9 

órás, Újfalun a 11 órás szentmisé-
ben. Akik igénylik ezt, minél előbb 
jelezzék.

A temetőkben a lejárt sírhelyekre 
kihelyeztük a matricákat. Kérjük a 
kedves hozzátartozókat, hogy váltsák 
újra a sírhelyeket vagy jelezzék azt, 
ha már lemondanak róla.

Szentmiserend

• November 1-jén (Mindenszentek): 
Alpáron 9 órakor, Újfalun 11 órakor 
a Zárda templomban 16 órakor.
• November 2-án (Halottak Napja):  
Alpáron 9 órakor, Újfalun 11 órakor, 
a Zárda templomban 16 órakor.
• Sírszentelések végzünk November 
1-én (pénteken) az újfalui temetőben 
14 órától, November  2-án (szomba-
ton) az alpári temetőben 14 órától.
- Október 26-ig (szombat) jelezzék 
a kedves hívek a sírszentelési igé-
nyeiket.

Könyvtári
ajánló

Szakirodalom:
Molnár Imre: Esterházy János élete 
és mártírhalála
Venesz József: A magyaros konyha
Takács Tibor: Besúgók a besúgásról
Csath Magdolna: Honnan hová?
Adamikné Jászó Anna: Klasszikus 
magyar retorika (kézikönyv)
Papp-Zakar-Bordi: Krónikus vesebe-
tegek étrendje
Ormos Mária: Múlt a jelenben

Szépirodalom:
Lackfi János: Domboninneni mesék
Geronimo Stilton: A lótücskök táma-
dása
Nora Roberts: Az első és utolsó
Bodó Béla: Brumi az iskolában
Katherine Stone: Újra együtt
Feketű Csaba: Kócos kalandjai
Rebecca Ann Collins: Pemberley-
krónikák
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Harmadik alkalommal vesz részt a 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános 
Iskola az országos takarítási akcióban. Az 
iskola és a falu életében ez azért is fontos, 
mert mint ökoiskola mindent megtesznek 
a környezetért, a természetért, amire lehe-
tőségük nyílik. Egyre nagyobb számmal 
vettek részt a tanulók és a falu lakói a 
megmozduláson. Nemcsak a szülők kí-
sérték el a gyerekeket, hanem megjelen-
tek civil szervezetek is. A sportegyesüle-
tet Magyar Attila fogta össze, a motoros 
klub Kiss Ferenc vezetésével, a Faluvédő 

és Szépítő Egyesület Vajda Márta irá-
nyításával dolgozott. Bekapcsolódott az 
akcióba a Kiskunsági Nemzeti Park is. 
Bártol István természetőr fogta össze a 
közel 30 fős csapatot az év madarának, 
a gyurgyalagnak otthont adó homokbá-
nya környékének takarítására. Így sokkal 
nagyobb területet lehetett megtisztítani a 
szeméttől. Közel nyolcvan zsák árulko-
dott a jól végzett munkáról. A résztvevők 
száma az eső ellenére is jelentős volt: az 
iskola részéről közel 80 tanuló, 30 szülő 
és 8 pedagógus szorgoskodott dr. Halász 

Mátyásné vezetésével, aki az egész akciót 
koordinálta a településen.

- Köszönet a munkában résztvevő 
több mint 200 személynek! A települé-
sen az ökogondolkodás egyre szélesebb 
mértéket ölt, amit bizonyít a résztvevők 
száma és az egyre kevesebb illegális 
szemét is. Remélem, ez csak fokozódni 
fog. Az iskola 2014-ben szeretne pá-
lyázni az „Örökös ökoiskola” címre, s 
ezt csak a gyerekek, a szülők és a falu 
közösségével lehetséges elérni - mond-
ta dr. Halász Mátyásné pedagógus.

Szemetet szedtek az országos takarítási napon

A kulturális örökség napját tartották 
szeptember 21-én és 22-én az ország-
ban. A nagyközségben három helyszí-
nen várták az érdeklődőket, hogy bemu-
tassák Tiszaalpár kulturális örökségét.

Tizenéves lányok vállalták fel azt a 
feladatot, hogy bemutatják Tiszaalpár 
kulturális örökségét. Azon a hétvégén, 
szombaton és vasárnap is a természet-
rajzi és helytörténeti kiállítást, a vesz-
szőtermék kiállítást, valamint a skan-

zent mutatták be az érdeklődőknek. 
Legnagyobb érdeklődés az Árpád-kori 
falu rekonstrukciót kísérte. Amikor ott 
jártunk, Szemerédi Anett nyolcadik 
osztályos tanuló éppen egy fiatal csa-
ládnak mutatta be azt, milyen volt az 
élet több száz évvel ezelőtt Alpár hatá-
rában. Segítségére volt még Schindler 
Kitti, Takács Alexandra és Takács Ildikó 
Mónika is. A vesszőtermék kiállításon 
Kiss Vivien, Nemes Dorina, Babar Sára 

Sarolt, a természetrajzi és helytörténeti 
kiállításon pedig Ballabás Viktória és 
Papp Dóra kalauzolták el a látogatókat. 
A lányok a Hagyományőrző és Honis-
mereti Szakkör tagjai, akik Kővágóné 
Kálmán Klára tanárnő vezetésével, 
már évek óta ismerkednek Tiszaalpár 
történelmi múltjával. Akadtak olyanok 
is, akik nem Magyarországról, hanem 
Svédországból érkeztek megnézni a te-
lepülés kulturális örökségét.

Iskolások mutatták be kulturális örökségüket
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NegyveNhét év utáN találkoztak
A huszonnégy fős osztálylét-

számból tizenegyen vettek részt 
azon a találkozón, amelyet 47 év 
után tartottak. Az akkor még Új-
faluként számon tartott település 
iskolája a mai óvoda helyén állt. 
Oda jártak iskolába az újfalui di-
ákok. A ma már unokákkal is 
rendelkező nagyszülők először a 
temetőbe mentek, hogy virágot 
helyezzenek elhunyt iskolatársaik, 
valamint Ignácz Antal egykori ta-
náruk, Tiszaalpár díszpolgárának 
sírjánál.

Az egykori diákok engedélyt 
kértek arra, hogy az óvodába, egy-
kori iskolájuk színhelyére is beme-
hessenek. Az engedélyt megkap-
ták, de ez az épület már cseppet 
sem hasonlít arra, ahova ők egyko-
ron tanulni jártak. Szép emlékeket 

őriznek az iskolával kapcsolatban. 
A beszélgetést később a Fricska 
fogadóban folytatták. Visszaemlé-
keztek a diákkori csínytevésekre, 
a tanárokra és azokra a kellemes 

időkre, amit talán soha sem fognak 
elfelejteni. Megegyeztek abban, 
hogy nem várnak újabb negyven-
hét évet, hamarabb fognak talál-
kozni.

Öregfiúk ÖrÖkraNgadó sok góllal

A Tiszaalpár-Lakitelek öregfiúk 
(old boys) labdarúgó mérkőzés min-
dig rangadónak számít, vívják a mér-
kőzést Alpáron vagy Lakiteleken. 
Ezúttal az alpári pályán döntötték 
el, melyik csapat a jobb.

Kis késéssel kezdődött a találko-
zó, mert a hazaiak még nem voltak 
tizenegyen. A vendégek viszont re-
kord létszámmal érkeztek, tizenheten 
vártak arra, hogy labdába rúgjanak. 

A mérkőzés gyors hazai gólokkal 
kezdődött. Már az 5. percben 2-0 volt 
az eredmény. Nem tartott azonban 
sokáig az előny, mert tíz perc múl-
va már fordított is Lakitelek 3-2-re, 
úgy, hogy még büntetőt is hibáztak. 
A félidő 5-3-as vendégvezetéssel 
zárult. A második félidő is hasonló 
fordulatokkal telt, mint az első. Po-
tyogtak a gólok, és a játékvezető jó-
voltából több tizenegyes is született. 

A lakitelekiek már 8-6-ra vezettek, 
de a tiszaalpáriak egyenlítettek és 8-
8 lett. A mérkőzés lefújása előtt nem 
sokkal még két vendég gól született, 
ezzel 10-8 arányban a lakitelekiek 
győztek. A találkozó lefújása után 
a hazaiak vacsorával vendégelték 
meg a szomszéd település játékosa-
it. A jó hangulatú beszélgetésekből 
természetesen ezúttal sem hiányzott 
a szokásos piszkálódás.
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Üvegbe zárt ízek

Az idén is meghirdette a tiszaalpári 
könyvtár a befőttek, ízek, lekvárok ver-
senyét háziasszonyok és házias férfiak 
számára. Az erősebbik nem tagjai most 
nem voltak elég bátrak a nevezéshez, 
pedig az asszonyok szívesen összemér-
ték volna velük a tudományukat.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, 
de végül sikerült állást foglalnia a leg-
zamatosabb befőttek és lekvárok mel-
lett. Ezúttal Kisné Szabó Erzsébet élel-
mezésvezetőnek, Víglási Viktóriának és 
Szalai József szakácsnak jutott az a na-
gyon kellemes feladat, hogy rendre vé-
gigkóstolják a benevezett finomságokat 
és rangsorolják őket. Örömmel vették, 
hogy a háziasszonyok fantáziája, kí-
sérletező kedve nem ismer lehetetlent. 
Már nemcsak a szokásos gyümölcsöket 
(meggy, sárga- és őszibarack, szilva 
stb.) tartósítják, hanem zöldségfélékből 
is nagyon különleges lekvárokat tudnak 
készíteni. Marsa Istvánné Aranka sütő-
tökből, bodzából és cukkiniből főzött 
lekvárjaival nevezett a versenyre, ame-

lyeket még különlegesebbé tett azzal, 
hogy gyógynövényeket is kevert hoz-
zájuk. A cukkiniből készült lekvárja a 
zsűri különdíját kapta meg. Az idei év 
legzamatosabb befőttjét Bartók Margit 
készítette meggyből (és egy kis rum-
ból). A lekvárok közül Nagyné Berze 
Katalin sárgabaracklekvárját ítélte a 
zsűri a legfinomabbnak.  Ma már a cu-
korbetegeknek sem kell tartózkodniuk a 
befőttektől, mert cukor nélkül is készít-
hető nagyon ízletes befőtt. Sántáné Bo-
ros Edit cukormentes őszibefőttjét sem 
ízében, sem állagában, sem aromájában 
nem lehetett megkülönböztetni a hagyo-
mányosan készítettektől. Szabó Jánosné 
Ica néni vegyes befőttel kísérletezett: 
szőlő-körte-őszibarack befőttjének íze 
is különleges volt, a küllemét viszont a 
legszebbnek tartották a zsűritagok. Kiss 
Edit szamócalekvárja is nagyon kapós 
volt a kóstolásnál, sárgabarackíze pedig 
helyezést is elért.
Eredmények:
I. díj: Nagyné Berze Katalin (sárga-

barack lekvár), Bartók Margit (rumos 
meggybefőtt)
II. díj: Kiss Edit (barackíz), Szabó 
Jánosné (őszi-körte-szőlő befőtt)
III. díj. Sántáné Boros Edit (sárgaba-
rack lekvár)
Különdíj: Marsa Istvánné (cukkini lek-
vár)

**********************
Cukkinilekvár, ahogy Marsáné Aranka 
készíti:

Két nagyméretű cukkinit meghá-
mozunk, majd apró kockákra vágjuk. 
Kb. 2 dl vízzel feltesszük főni, ízlés sze-
rint 50-70 dkg cukrot teszünk bele.  2 
egész citromot mindenestül beleresze-
lünk, majd 1-1 marék apróra darabolt 
citromfűlevelet és körömvirágot adunk 
hozzá. Ha puhára főtt beleteszünk 1-2 
dzsemfixet a sűrűségétől függően. Vé-
gül botmixerrel összetörjük. A citromfű 
nyugtató hatású, a körömvirág pedig a 
rák és a rákszerű daganatok esetén ha-
tásos gyógynövény.

Újra együtt az osztály!
Az 1969-ben végzett fiúkat, lányo-

kat ismét összetoborozta Tar Marika. 
Kecskeméten az Illés lakópark újra 
benépesült lelkes, emlékezni vágyó 
„deákokkal”. Az időjárás nem ked-
vezett, de bent, Turucz Magdi és Il-
lés Gábor „meseházában” senki sem 
fázott.

Finom meggypálinkával, s frissen 
sült hagymás malacvérrel vártak ben-
nünket. Hallgattuk egymás története-
it, de a déli harangszó a gyönyörűen 
megterített asztalhoz hívott bennün-

ket. Az ízlelőbimbóinkat finomabbnál 
finomabb ételek kényeztették. Miután 
a finom falatokat elpusztítottuk, újra 
megjött a hangunk is. Megszólalt a 
zene, s aki úgy érzete, hogy még nem 
fáj a lába, táncba is kezdett. Gyorsan 
telt az idő a tánccal és a beszélgetés-
sel.

Estebédre finom csülköt tálaltak 
házigazdáink, s mellé finom fehér és 
vörös alföldi borokat. Éjfél is elmúlt, 
mikor véget vetettek a zenének, jól 
kibeszélgettük magunkat és hazafelé 

vettük az utunkat. A „gyerekek” meg-
fogadták, hogy jövőre újra találkoz-
nak, de hozzák magukkal az unokákat 
is. Adja a jó Isten, hogy ez a tervük 
is valóra váljon. „Ha egy tanuló ké-
szen áll, a tanító is megjelenik.” Hí-
vásra én is ezt tettem. „Mindegy, hogy 
hány évet él az ember, csak az számít, 
milyen életet él.” Én boldog vagyok, 
hogy ezeket a gyerekeket taníthattam 
sok-sok évvel ezelőtt.

Szederkényi Zoltánné
Ceni néni
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Akikre mindig számíthattak

A Tiszaalpári Polgárőr Egyesület-
ből kilépett vezető, Patai Ferenc az 
idei év, azaz 2013. szeptember 21-én 
a vele együtt kilépő nyolc személy, 
valamint családjaik részére hagyo-
mányszerűen ismét találkozót szerve-
zett a tiszaalpári holtágnál, amelyen 
belül horgászverseny megrendezésé-
re is sor került. A horgászversenyre 
Patai Ferenc a hagyomány folytatása 
céljából felajánlott egy vándorserle-
get a mindenkori nyertes számára. A 

verseny ideje alatt Barta Lajos csü-
lökpörköltet főzött az egybegyűltek 
részére, amely nagyon ízletesre sike-
rült, és minden jelenlévő tisztelettel 
megköszöni azt. A versenyt követő 
ebéd után jó hangulatban múlt az idő. 
Mindenki nagyon jól érezte magát és 
sajnálta, hogy gyorsan véget ért ez a 
családias összejövetel, melynek kap-
csán újabb szép emlékekkel lettünk 
gazdagabbak. Azt az emléket, ami 
ilyen szép, családias és erősen össze-

tart egy csoportot, azt veszni hagyni 
nem szabad, ezért úgy döntöttünk, 
hogy ezt a meghitt találkozót a jövő 
évben is megszervezzük, megrendez-
zük majd. Magam, valamint a jelenlé-
vő társaim és családtagjaink nevében 
is nagy tisztelettel mondok köszöne-
tet az összejövetelt megszervező, és a 
csapatot továbbra is összetartó Patai 
Ferencnek.

Berkes Béla

Itt a fűtési szezon, itt vannak a trükkös faárusok!

Ugyan még nincs itt a fűtési szezon, 
de már országosan, így megyénkben 
is megjelentek a trükkös faárusok. 
Minden évben több tucatnyi embert 
csapnak be a tűzifával házalók. Trük-
kök tömegével verik át a megrendelő-
ket a „tüzelős csalók”.
Elkövetési módszereik jellemzői a 
következők: 
A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban 
kínálják „kiváló” minőségű portéká-
jukat plakátokon, hirdetési újságok-
ban. Csak egy telefonszámot adnak 
meg a hirdetéseikben, az áru értékesí-
tését pedig általában helyszínre szállí-

tással vállalják. A jármű platóján még 
tíz mázsa a tüzelő, udvaron leborítva 
már csak ennek a fele. A laikus vevő 
még csak becsülni se tudja, hogy va-
lóban annyit kapott-e, amennyit meg-
rendelt. 
Nem a megrendelt minőségű tűzifát 
szállítják ki. A vásárlás során – na-
gyobb címletű bankjegyből vissza kell 
adni – kifigyelik, hol tartja a gyanút-
lan házigazda a pénzét és a figyelmét 
elterelve (vizet kérnek, WC-re, mos-
dóba mennek) megszabadítják tőle.  
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá 
válást?  

• Fontolják meg a kiválónak tűnő – pi-
aci árnál jóval kedvezőbb – ajánlatot, 
őrizzék meg egészséges bizalmatlan-
ságukat az árusokkal szemben. 
• A megrendeléskor előre egyeztes-
senek időpontot a kiszállításhoz, és 
lehetőség szerint kérjék valamelyik 
szomszéd vagy rokon segítségét, aki 
jártas a tüzelőanyagok vásárlásában. 
• Kérjenek mérlegelést valamelyik 
közeli tüzép telepen és csak azután 
fizessenek, amikor mindent rendben 
találnak. 
• Legyenek óvatosak  és otthonaikba 
ne engedjenek be idegeneket, így nem 
válhatnak trükkös tolvajok áldozatá-
vá.

báCs-kiskuN Megyei
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve FELHÍVÁSA

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság EMLŐSZŰ-
RŐ VIZSGÁLATa tovább folytatódik. Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó 
levelet kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az 
első megszólítás alkalmával távolmaradtak Meghívólevél felmutatásával a vizsgálat 
ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség.

A tiszaalpári nők legközelebb 2013. október 30, 31-re kapnak meghívót.

A vizsgálat helye: Tiszaalpár, Árpád tér 1. (a művelődési ház előtti parkoló)
MaMMa Klinika Zrt. szűrőbusz

Kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a védőnőkkel (76/424-066)
és kérjen időpontot 8.00 – 10.00-ig.

Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!

„Felhívás!
Pszichiátriai szerek

viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 
„viselkedési rendellenesség” miatt pszi-
chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájé-
koztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában.
 
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„Ingyenes jogsegélyszolgálat
sérelMek

A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve bizto-
sít INGYENES jogsegélyszolgála-
tot azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön 
vagy ismerőse ilyen helyzetben van, il-
letve tudomása van ilyen esetről, kér-
jük, jelezze az alábbi elérhetőségeken: 
 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06(1)342-63-55, 0670/330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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A küzdeni tudással még vannak problémák
Nyolc forduló telt el a megyei II. osz-

tályú labdarúgó bajnokságban. A felnőtt 
csapat négy győzelemmel, egy döntet-
lennel, három vereséggel tizenöt pontot 
gyűjtött, és ezzel az ötödik helyen áll a 
tabellán. Tizenhat rúgott gól mellett ti-
zenkettőt kaptak. Az eddig nem közölt 
mérkőzésekről Magyar Attila edző tájé-
koztatja a Hírmondó olvasóit.

- Az ötödik fordulóban Bugac csapa-
tát fogadtuk. Azt tudtuk, hogy a nyáron 
nagy változások voltak ellenfelünknél. 
Az eddigi eredményeik alapján azt lehet 
elmondani róluk, hogy jelentősen meg-
gyengült a játékosállományuk. Egy-két 
nagy vereségbe is beleszaladtak, ettől 
függetlenül tudtuk, hogy addig, míg 
az első gólt be nem lőjük, nehéz lehet 
a mérkőzés. Éppen ezért azt kértem a 
játékosoktól, hogy maximálisan kon-
centráljanak az első perctől kezdve, és 
használjuk ki a lehetőségeinket. Sajnos 
a gól nem igazán akart összejönni, mert 
az első félidő 0-0-as eredményt hozott. 
Többet volt nálunk a labda, mi kezde-
ményeztünk, de igazán nagy helyzete-
ink nem voltak. A második félidő 60. 
percében megtört a jég, Borsi Sanyi 
rúgott egy gólt, és ezzel megszereztük 
a vezetést. Bíztam abban, hogy lendü-
letet szerez a csapat és további gólokat 
lövünk, de sajnos nem így történt. Ha-
talmas helyzeteket alakítottunk ki, de 
azokat rendre ki is hagytuk. Olyan is 
előfordult, hogy ketten vezették a buga-
ci kapusra a labdát, mégsem lett belőle 
gól. Így izgalmas volt a mérkőzés, és az 
is benne volt a játékban, hogy esetleg a 
bugaciak lőnek egy gólt. Szerencsére ez 
nem következett be. Ifjúsági mérkőzés: 
Tiszaalpár-Bugac 9-1.

- Ezt követően örök mumusunkhoz 
Jakabszállásra mentünk. Amióta vissza-
kerültünk a megyei II. osztályba, még 
sohasem sikerült pontot szerezni náluk. 
Nagyon reménykedtünk abban, hogy 
legalább egy pontot sikerül szereznünk. 
A mérkőzés első félideje ennek megfe-
lelően is alakult. Alapvetően mi birto-
koltuk a labdát, nekünk voltak gólszer-
zési lehetőségeink. Borsi révén meg is 
szereztük a vezetést, és így vonultunk 
be a szünetre. Bíztam abban, hogy a má-
sodik félidőben sem fog változni a játék 
képe. Ennek ellenére röviddel a kezdés 

után sikerült egyenlíteniük. Három perc 
múlva jött a feketeleves. A 16-os vo-
naláról elvégzett szabadrúgás után be-
fejelték második góljukat. Baranyi ha-
gyott ki nagy helyzetet, a kapufát találta 
el. Ezt követően László Zsolt ütközött 
a kapussal és megkapta második sárga 
lapját, majd pedig a pirosat. Próbáltunk 
támadni, ezért jobban kinyíltunk. El-
lenfelünk ezt kihasználta és kontrából 
újabb gólt szerzett. Újabb második sár-
ga lapos kiállítás következett, de ezút-
tal a hazaiaknál. Próbáltuk az egyenlő 
létszámot kihasználni és mentünk elő-
re. Ennek az eredménye lett az, hogy 
Kulmann megszerezte második gólun-
kat. A középkezdéshez menet az egyik 
jakabszállási játékos hátulról megütötte 
Palástit. Fábián Zsolt közel állt az eset-
hez és, hogy védje társát, meglökte a 
hazai játékost, amiért mindkettőjüket 
kiállította a játékvezető. Rúgtunk még 
egy lesgólt, amit természetesen nem 
adott meg a bíró, így 3-2-es vereség-
gel távoztunk Jakabszállásról. Ifjúsági 
eredmény: Jakabszállás-Tiszaalpár 3-1.

- Ezután következett a Lakitelek el-
leni rangadó, amire nem túl szerencsés 
feltételekkel készültünk a két kiállított 
játékos miatt. Pásztor Gyula sem tudott 
egyéb elfoglaltsága miatt pályára lépni. 
Ettől függetlenül úgy mentünk ki a pá-
lyára, hogy nem lehet kikapni, legalább 
egy pontot kell szerezni. A játékosok 
mindent megtettek azért, hogy jól ala-
kuljon a találkozó. Talán az őszi idény 
legjobb játékát produkáltuk. Sajnos az 
első félidőben több nagy helyzetet is 
kihagytunk. A második játékrészben 
Szabó Sándor szerzett egy szép táma-

dás végén gólt. Nem igazán figyel-
tünk oda, mert a középkezdés után a 
lakitelekieknek sikerült egyenlíteniük. 
Ezután is nekünk adódtak komolyabb 
lehetőségeink, mi fociztunk jobban, de 
nem sikerült több gólt szerezni és ma-
radt az 1-1-es döntetlen. A helyzetki-
használásunk nem volt jó, de a küzdeni 
tudásért elismerés illeti a fiúkat. Ifjúsági 
eredmény: Tiszaalpár –Lakitelek 1-1.

- Nehéz megértenem azt, hogyan tud 
egy csapat játéka egy hét alatt ennyit 
változni, mint amilyen a Pálmonostora 
elleni mérkőzésen volt. Az a küzdés, ami 
a Lakitelek elleni találkozón megvolt, 
azt most nyomokban sem lehetett fel-
lelni. Nem voltunk kellően agresszívek. 
Amennyiben azt játszottuk volna, amit 
tudunk, akkor más lett volna a helyzet, 
nem fogtunk szorosan embert sem. Az 
első félidőben a hazaiaknak voltak hely-
zeteik, ennek ellenére a 44. percben Sza-
bó Sándor betalált a kapujukba. A szü-
netben arról beszéltünk, hogy ez a játék 
kevés lesz a második félidőben. Sajnos 
nem sikerült feltüzelni a csapatot. A má-
sodik játékrészben több egyéni hibából 
három gólt kaptunk. Kellő odafigyelés-
sel mindegyik elkerülhető lett volna. Azt 
kell mondanom, hogy nem igazán jó 
csapattól szenvedtünk vereséget, meg-
érdemelten. Nem a tudással volt a baj, 
hanem az akarással. Ifjúsági eredmény: 
Pálmonostora -Tiszaalpár 4-2.

Megye III. osztály Északi csoport 
eddig nem közölt eredményei: Tass-
Tiszaalpár II 4-2. Tiszaalpár II -Tiszaug 
KTE 5-0. Szabadszállás-Tiszaalpár 
II 1-1. Tiszaalpár II - Hetényegyháza 
Melrose SE II 2-4.
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Könyvelést és
Könyvvizsgálatot 

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. az iroda 
Nyitva tartása hétfőtől szombatig 8 
– 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉRDEKLŐDNI: 06/30/266-8536

Tiszaalpár a Trió 
Televízióban

Nézze Ön is a Trió Televízió műsorait, hogy ne 
maradjon le semmiről, ami Tiszaalpár életével 
kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján, 19:30-tól jelent-
kezik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.
A képviselő-testületi üléseket mindig az ülések 
hetében szombaton, 12:30-tól tekinthetik meg 
felvételről, az ismétlést pedig a következő szom-
baton, szintén 12:30-tól.
Figyelmébe ajánljuk további műsorainkat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától
Kontra, kéthetente kedden 19:30-tól
Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól
Életadók, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 20:30-tól
Hitélet, minden hónap utolsó pénteken 18:30-tól
Hozd a formád! minden hónap első pénteken 
19:30-tól

Az ADHD az egyik legjobb példa egy kitalált betegségre
Leon Eisenberg, a figyelemhiányos 

hiperaktivitás elméletének lefektető-
je a halála előtt azt nyilatkozta, hogy 
a hiperaktivitás mint betegség talán 
nem is létezik, csupán egy elgondo-
lás volt a részéről. Ennek ellenére a 
„betegség” kezeléseként hazánkban 
is gyakran pszichiátriai szereket írnak 
fel, pedig ezek függőséget okozhatnak 
és veszélyes mellékhatásaik lehetnek. 
Ráadásul nem oldják meg a gyermek 
problémáját.

Eisenberg volt az, aki évtizedek-
kel ezelőtt kitalálta a figyelemhiányos 
hiperaktivitás-zavart, amiről a halála 
előtt, egy, a Der Spiegel magazinban 
megjelent cikk szerint így nyilatko-
zott: „Az ADHD az egyik legjobb 
példa egy kitalált betegségre. Az 
ADHD-ra való genetikai hajlam teljes 
mértékben túl van becsülve.” Ennek 
ellenére nem kellett sok idő, hogy az 
orvostársadalom a gyakorlatba tegye 
az elméletet, ami ahhoz vezetett, hogy 
több tízmillió gyermeknek írtak fel 

olyan pszichiátriai szereket, amelyek 
közelebb állnak az utcai drogokhoz, 
mint a normál orvosi gyógyszerek-
hez.

A „kémiai egyensúlyzavar” el-
méletének tényként való terjesztése 
az, ami igényt támaszt az erős, tu-
datbefolyásoló pszichiátriai szerek 
használatára. Ez sokaknál függő-
séget alakíthat ki, emellett számos 
igen negatív mellékhatást okozhat 
(amelyekről a gyógyszerkönyvek be 
is számolnak).

A valódi megoldást az jelen-
ti, ha megtaláljuk, mi váltja ki a 
hiperaktivitás tüneteit. Orvosi tanul-
mányok szólnak arról, hogy pl. bi-
zonyos allergiák, cukorérzékenység, 
mesterséges élelmiszer-adalékok 
okozhatnak hiperaktivitást, ilyen ese-
tekben alapos belgyógyászati vagy 
allergológiai kivizsgálásra van szük-
ség, és akár egy étrendváltoztatás is 
segíthet.

PhD. Stephen J. Shoenthaler pro-

fesszor, a Kaliforniai Állami Egyetem 
kriminológusa tanulmányt folytatott 
12, fiatalkorúakkal foglalkozó javító-
intézetben és 803 általános iskolában, 
ahol a gyermekek étrendjében növel-
ték a gyümölcsök, zöldségek és ola-
jos magvak mennyiségét, miközben 
csökkentették a zsírt és a cukrozott 
élelmiszerek adagolását. A fiatalko-
rúak számára fenntartott intézetekben 
47%-kal csökkent az „antiszociális vi-
selkedés”, 8706 fogva tartott körében. 
Az iskolákban 1,1 millió gyermek ta-
nulmányi teljesítménye 16%-kal nőtt, 
és a tanulási képességzavarok 40%-
kal csökkentek.

Az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítvány a 
hiperaktivitás témájáról megjelente-
tett egy INGYENES tájékoztató kiad-
ványt, amelyet az alábbi elérhetősége-
ken lehet kérni:

1461 Budapest, Pf. 182., az 1/342-
6355-ös telefonszámon vagy az info@
cchr.hu e-mail címen.



14. oldal                                                        2013. október

Régi, új felületek
festése, mázolása,

tapétázása
Hőszigetelés, falfelület

színezése parkettacsiszolás
és – lakkozás
Keressen meg
és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely
gondját rövid határidővel!

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

MŰANYAG  NYÍLÁSZÁRÓK
forgalMazása és 

beszerelése
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Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház:  598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig) 06/30/9049-363

* Tiszaalpáron a IV. Béla u. 18. sz. alatt családi ház eladó. Érd.: 
06/30/562-7937.
* Tiszaalpáron a kántorparti úton 6045 m2 szántóföld eladó, amelyre 
lakóingatlan is építhető. Irányár 650 ezer forint. Érd.: 0630/659-4290
* Ház eladó Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. sz. alatt. Érd.: Táncsics u. 17. 
vagy 06/70/324-2211.
* 2000 Wattos 9 tagú gurulós, szabályozható fűtéskapcsolóval  ellá-
tott olajradiátor, illetve egy 4x2,3 méter méretű modern, fehér nagy-
szálú szőnyeg eladó. Ár megegyezés szerint. Érdi: 20-390-2918.
* Négykerekű elektromos, fülkés, fűtés van benne LGO-mopet 
rokkantkocsi eladó. Érdeklődni: 06-76/890-383
* Láncfűrész Dolmal PS 45, 2010-es eladó, vagy Simsonra elcserél-
hető. Két méteres síbox is eladó. Érdeklődni: 09-30/659-0676.
* Családi ház eladó, Tiszaalpár Arany J. u 4. Szám. Érd: 76/424-019
* Tiszaalpár Jókai u 5. Szám alatt kertes, padlásszobás családi ház 
eladó. Érdeklődni: 06-20/9937-014.
* Ház eladó, Tizsaalpár, Katona J. u 31 – Polyák falu. Irányár: 3. 
200.000 forint. Érdeklődni lehet: 06-76/425-700.
* A Holt-Tiszához közel 72 m2-es összkomfortos, gázfűtéses, alápin-
cézett családi ház eladó. Irányár: 8.700.000.- Ft. Érd.: 06/30/4866-
912, 06/30/5405-280.
* Babakocsi hordozóval 6000 Ft-ért, kiságy 2000 Ft-ért eladó. Érd.: 
06/30/4866-912.
* Savanyításra alkalmas fejes káposzta eladó. Tiszaalpár, Ady E. u. 
49/a. 06/30/3536-574.
* 2 db 60 m-es fóliaváz eladó. Érd.: 06/76/656-206.
* Utánfutó eladó. Érd.: 06/76/656-206
* Tiszaalpár központjában november 1-től üzlethelyiség kiadó. T: 
0630/858-9688

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Bakos Andor László és 
Pénzes Orsolya.
Akiket nagyon vártunk: Lukács Anna (anyja neve: 
Sinkó Mária), Csókás Emese (Papp Emese), Magyar 
Ádám (Szász Mária), Harinco Hanna (Szatmári 
Andrea).
Akiket elveszítettünk: Demeter Istvánné Szabó Margit 
(1947), Turcsányi Béláné Vakulya Ágnes Anna (1941), 
Gyurki Gábor (1957), Jerkus János (1992). Bokor 
Albertné Lantos Anna (1921), Kőhalmi László (1956), 
Szabó Borbála Eszter (1946).

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   alparbibl@gmail.com
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. 
A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó 
semmilyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer, élelmiszer,
üvegáru, papír, játék,  bizsu, sok apróság.

Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk

kedves vásárlóinkat.
ÜZLETÜNK NYITVA TARTÁSA:

hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig,
szombaton: 8.00-12.00 óráig.

Tel/Fax: 76/424-504.
Mobil: 06-20/4789-008

erzsébet utalváNy
ELFOGADÓ HELY LETTÜNK!
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